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SIA „VELOMENS”  

 Baltijas ultra riteņbraukšanas 

čempionāts šosejā 

2022. gada 4.–6. jūnijs 

 

 

NOLIKUMS 

1 VISPĀRĪGS SKAIDROJUMS 

1.1 Baltijas ultra riteņbraukšanas čempionātu šosejā (turpmāk – Baltic Ultra) 

organizē SIA „Velomens” komanda Krišjāņa Ratinika vadībā. 

1.2 Baltic Ultra mērķis ir attīstīt ultra garo sacensību kultūru Latvijā un noskaidrot 

Baltijas ātrākos un izturīgākos riteņbraucējus. 

1.3 Baltic Ultra ir ultra garas šosejas velosacensības pa noteiktu maršrutu. 

1.4 Baltic Ultra  ir sacensības, kurās var piedalīties jebkurš pilngadību sasniedzis 

velobraucējs. 

1.5 Baltic Ultra dalībniekiem ir jāpārvietojas pa noteiktu maršrutu un jāapmeklē 

noteikti kontrolpunkti, kuri izvietoti dažādās publiski pieejamās un ar 

velosipēdu sasniedzamās vietās. 

1.6 Baltic Ultra sacensībās pieejamas 2 distances – 430 km un 800 km 

1.7 Baltic Ultra dalībnieki pārvietojas ar velosipēdiem pa noteiktu maršrutu, 

savukārt savas atpūtas pauzes plāno paši. 

 

2 LAIKS UN VIETA 

2.1 Baltic Ultra sākas 2022. gada 4. jūnijā plkst. 09.00, Siguldā, Fischer sporta 

centrā. 

2.2 Baltic Ultra noslēdzas 2022. gada 6. jūnija plkst. 03.00, Siguldā, Fischer sporta 

centrā. 

2.3 Abu distanču kontrollaiks ir 42 stundas. 
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3 DALĪBNIEKI, REĢISTRĀCIJA, DALĪBAS MAKSA 

3.1 Dalībnieki 

3.1.1. Dalība Baltic Ultra pieejama visiem interesentiem, kas sasnieguši 18 gadu 

vecumu. 

3.1.2. Par Baltijas ultra čempiona titulu var cīnīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 

braucēji. 

3.1.3. Jebkurš dalībnieks, arī ārpus Baltijas valstīm, var piedalīties un saņemt 

naudas balvas par izcīnīto vietu uz pjedestāla. 

3.1.4. Dalībnieki drīkst startēt ar jebkāda veida velosipēdu, tomēr organizatori 

iesaka izvēlēties šosejas divriteni. 

3.1.5. Baltic Ultra var piedalīties līdz 100 dalībniekiem. 

3.2 Reģistrācija 

3.2.1 Dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas sacensībām, piesakoties vietnē 

www.velomens.lv līdz 20.05.2022. Dalībnieks skaitās pieteicies, kad ir 

apmaksāta dalības maksa. Veicot reģistrāciju, dalībniekam korekti jānorāda 

visa nepieciešamā informācija. 

3.3 Dalības maksa 

3.3.1 Dalības maksa vienai personai 430 km distancē – 114,00 EUR (piesakoties 

un apmaksājot dalību līdz 31. martam). 

3.3.2 Dalības maksa vienai personai 800 km distancē – 118,00 EUR (piesakoties 

un apmaksājot dalību līdz 31. martam). 

3.3.3 Sākot ar 1. aprīli, dalības maksa abās distancēs paaugstinās par 20 EUR. 

3.3.4 Dalības maksas apmaksa jāveic ar bankas pārskaitījumu, iepriekš saņemot 

organizatoru sūtītu elektronisko rēķinu. 

3.3.5 Sacensību neapmeklēšanas gadījumā organizatori neatgriež samaksāto 

dalības maksu, kā arī nepārceļ dalības maksu uz kādu citu SIA „Velomens” 

rīkotu pasākumu. 

3.3.6 Dalības maksu līdz 10.05.2022. iespējams pārcelt uz cita dalībnieka vārdu 

bez papildu maksas. Pēc šī datuma pārcelšana nav iespējama. 
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4 BALTIC ULTRA DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

4.1 Baltic Ultra dalībnieki norāda dalībnieku reģistrācijas lapās, ka apņemas ievērot 

šo nolikumu, apliecinot to ar parakstu reģistrācijas dokumentos, kas glabājas 

pie SIA „Velomens” Baltic Ultra vadītājiem. 

4.2 Sadarbība starp SIA „Velomens” un Baltic Ultra dalībniekiem tiek uzsākta pēc 

tam, kad dalībnieki ir veikuši samaksu par pakalpojumu un parakstījuši 

reģistrācijas dokumentus. 

4.3 SIA „Velomens” var atteikt pakalpojumu sniegšanu, ja dalībnieks neizpilda 

nolikumā noteiktās prasības. 

4.4 Dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. 

4.5 Diennakts tumšajā laikā jālieto priekšējais un aizmugurējais apgaismojums, kā 

arī gaismu atstarojoša veste/lentes. 

4.6 Dalībnieks pārvietojas ar galvā uzliktu un aizsprādzētu ķiveri. 

4.7 Baltic Ultra laikā kategoriski aizliegts lietot alkoholu vai citas apreibinošas 

vielas. 

4.8 Ja Baltic Ultra dalībnieks pakalpojuma izmantošanas laikā lieto apreibinošas 

vielas, pārkāpj šo nolikumu vai rīkojas veidā, kas SIA „Velomens” rada 

pamatotas aizdomas par dalībnieka spējām izmantot pakalpojumu, neradot 

kaitējumu SIA „Velomens” vai trešo personu dzīvībai, veselībai vai īpašumam, 

SIA „Velomens” pārstāvjiem ir tiesības nekavējoties izbeigt pakalpojuma 

sniegšanu, neatmaksājot dalībniekam maksu par pakalpojumu. 

4.9 SIA „Velomens” nenes atbildību par dalībnieku nozaudētajām vai bojātajām 

mantām. 

4.10 SIA „Velomens” Baltic Ultra laikā neizslēdz traumu gūšanas un nelaimes 

gadījumu risku. 

4.11 SIA „Velomens” ir atbrīvots no atbildības, kas saistāma ar dalībnieka 

gūtajiem ievainojumiem, traumām, kā arī citādu kaitējumu dalībnieka dzīvībai, 

veselībai un mantai, tostarp dalībnieka nāves gadījumā. 

4.12 Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli. 

Dalībnieks pats izvērtē savas spējas turpināt dalību Baltic Ultra un atbild par 

personīgo drošību un veselības stāvokli. 
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4.13 Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savu dalību Baltic Ultra 

jebkādu iemeslu dēļ. Dalībniekam pašam ir jānodrošina transports no izstāšanās 

vietas. 

 

 

5 BALTIC ULTRA PROGRAMMA 

5.1  Programma 

5.1.1 Dalībnieku reģistrācija tiks veikta Veloexpress veikalā, Rīgā, Gunāra Astras 

ielā 3, 2022. gada 3. jūnijā no plkst. 11.00 līdz 19.00, kā arī starta vietā 

Siguldā 4. jūnijā no plkst. 07.00 līdz 08.30. Dalībnieki, uzrādot savu 

personu apliecinošu dokumentu, varēs saņemt GPS raidītāju un numuru. 

5.1.2 Saņemot GPS raidītāju, dalībnieks parakstās, ka tā savlaicīgas neatgriešanas 

gadījumā, segs raidītāja pilnu cenu – 120 EUR. 

5.1.3 Katram dalībniekam pirms starta un kontrolpunktos var tikt pārbaudīts 

obligātais ekipējums. 

5.1.4 Katrs dalībnieks saņems dalībnieka numuru, kurš jāpiestiprina pie 

velosipēda redzamā vietā. 

5.1.5 Veicot reģistrāciju, katra dalībnieka pienākums ir iepazīties un parakstīt 

Baltic Ultra nolikumu, ar parakstu apliecinot, ka tas tiks ievērots. 

5.1.6 Baltic Ultra laikā dalībnieki ievēro noteiktu maršrutu, nenovirzoties no tā 

tālāk par 30 metriem. Nobraukšana no maršruta atļauta, lai apmeklētu 

veikalus vai nakšņotu, bet pēc tam, dalībniekam jāatgriežas atpakaļ uz 

maršruta vietā, kur no tā tika nobraukts. 

5.1.7 Dalībnieki drīkst braukt kopā ar citiem dalībniekiem, braukšana grupā nav 

aizliegta. 

5.1.8 Dalībniekiem aizliegts izmantot trešās puses palīdzību (atstāt glabāšanā 

savu ekipējumu citām personām, izmantot pavadošā transporta atbalstu, 

pārvietoties ar jebkādu citu transportlīdzekli, izņemot paša velosipēdu). Šī 

punkta neievērošanas gadījumā dalībnieks zaudē iespēju finišēt Baltic Ultra. 

5.1.9 Ja dalībniekam maršruta ietvaros dzīvo radinieki vai draugi, tad drīkst 

izmantot viņu palīdzību tik daudz, cik nepieciešams, lai varētu atpūsties vai 

pārnakšņot. 
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5.1.10 Dalībnieki tiek aicināti ievērot godīgas spēles principu, kas nozīmē 

nemēģināt izdarīt lietas, kas var nostādīt dalībnieku krietni izdevīgākā 

pozīcijā attiecībā pret citiem dalībniekiem. 

5.1.11 Baltic Ultra laikā netiek slēgta vai ierobežota satiksme, dalībniekiem ir 

jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. 

 

5.2 Maršruts un kontrolpunkti 

5.2.1 Baltic Ultra starts abām distancēm notiek vienlaicīgi – plkst. 09.00 Siguldā 

no Fischer sporta centra.  

5.2.2 Dalībniekiem divas nedēļas pirms starta tiks izsūtīta papildinformācija par 

maršrutu un kontrolpunktiem, kā arī maršruta GPX.  

5.2.3 Maršruts ved tikai pa asfaltētiem Latvijas un Igaunijas ceļiem, iespēju 

robežās pa zemas intensitātes šosejām.  

5.2.4 Baltic Ultra laikā dalībniekiem ar velosipēdu ir jāapmeklē kontrolpunkti, 

kuriem ir noteikts darba laiks. 

5.2.5 Karte: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11gRT3298JOQLkFQC-

778Ol-pE0X_-fAX&usp=sharing 

5.2.6 Iebraucot katrā kontrolpunktā, dalībniekiem ir jāatzīmējas pie tiesnešiem, 

kuri uzlīmēs uzlīmi uz dalībnieka numura, kas apliecinās, ka kontrolpunkts 

ir apmeklēts. 

5.2.7 Baltic Ultra laikā dalībniekiem būs jāapmeklē šādi kontrolpunkti (KP): 

5.2.7.1 Abām distancēm – KP Madona. Aptuvenais attālums no starta – 130 km. 

Darba laiks: 4. jūnijs līdz plkst. 16.00. 

5.2.7.2 Tikai 800 km distancei – KP Dagda. Aptuvenais attālums no starta – 

280 km. Darba laiks: 4. jūnijs līdz plkst. 23.00. 

5.2.7.3 Abām distancēm – KP Alūksne. Aptuvenais attālums no starta  430 km 

distancei – 230 km. Savukārt 800 km distancei – 485 km. Darba laiks: 

5. jūnijs līdz plkst. 11.00. 

5.2.7.4 Abām distancēm – KP Jaunpiebalga. Aptuvenais attālums no starta 

430 km distancei – 305 km. Savukārt 800 km distancei – 675 km no 

starta. Darba laiks: 5. jūnijs līdz plkst. 21.00. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11gRT3298JOQLkFQC-778Ol-pE0X_-fAX&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11gRT3298JOQLkFQC-778Ol-pE0X_-fAX&usp=sharing
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5.2.7.5 Finišs Siguldā, Fischer sporta centrā, līdz 6. jūnija plkst. 03.00. 

Kontrollaiks abām distancēm – 42 stundas.  

 

6 DALĪBNIEKU APRĪKOJUMS 
6.1 Baltic Ultra maršruts ir veicams, tikai pārvietojoties ar velosipēdu, jebkura cita 

pārvietošanās līdzekļa izmantošana ir aizliegta. 

6.2 Baltic Ultra laikā ir aizliegta pavadošā transporta izmantošana. 

6.3 Baltic Ultra laikā nebūs pieejama dalībnieku mantu pārvietošana starp     

kontrolpunktiem, līdz ar to viss Baltic Ultra laikā nepieciešamais ekipējums 

dalībniekiem jāpārvieto pašu spēkiem vai jāiegādājas pa ceļam esošajos 

veikalos. 

6.4 Obligātais dalībnieku ekipējums 

Velosipēds Ieteicams  šosejas velosipēds 

Priekšējais un aizmugurējais lukturis 
Lukturiem jābūt ieslēgtiem diennakts tumšajā laikā. 

Ķivere 

Pārvietojoties ķivere atrodas uz velobraucēja galvas un ir 

aizsprādzēta. 

Atstarojošas lentes/veste 
Tumšajā laikā jābūt uzvilktai atstarojošai vestei vai lentēm. 

Rezerves kameras, pumpis un 

instrumentu komplekts 

Atkarībā no velosipēda komplektācijas. 

Maršruta sekošanas ierīce Viedtālrunis, velosipēda dators (Garmin, Wahoo...). 

GPS raidītājs 
Organizatoru izsniegts GPS raidītājs. Nozaudēšanas vai 

sabojāšanas gadījumā 120 EUR sods. 

Mobilais tālrunis Lai Baltic Ultra laikā ar dalībnieku būtu iespējams sazināties. 

Pase vai ID karte Reģistrācijas un sacensību laikā. 

REZULTĀTI, FINIŠĒTĀJI 

7.1 Rezultāti 

7.1.1 Katrs dalībnieks, tāpat kā visi citi interesenti, var sekot līdzi tiešsaistē savam 

rezultātam un atrašanās vietai kartē http://event.trackcourse.com/. 
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7.1.2 Dalībnieku pārvietošanos pa maršrutu tiešsaistē kontrolēs vairāki tiesneši. 

Par maršruta mainīšanu var tikt piemērots sods. Par to lemj sacensību 

galvenais tiesnesis. 

7.1.3 Organizatori apņemas divu dienu laikā pēc finiša slēgšanas publicēt visu 

dalībnieku rezultātus www.velomens.lv. 

7.2 Finišētāji, apbalvošana 

7.2.1 Baltic Ultra distance tiek uzskatīta par pabeigtu, ja dalībnieks ir veicis visu 

sacensību distanci pa konkrēto maršrutu, apmeklējis visus kontrolpunktus to 

darba laikā un sasniedzis finišu līdz 6. jūnija plkst. 03.00. 

7.2.2 Katrs finišētājs, kurš izpildījis iepriekš minētos nosacījumus, saņem Baltic 

Ultra finiša medaļu. 

7.2.3 Katras distances uzvarētāji sieviešu un vīriešu grupā saņem Baltic Ultra 

uzvarētāja kausu. 

7.2.4 Kopējais Baltic Ultra balvu fonds pārsniedz 3000 EUR. 

7.2.5 430 km distancē sieviešu un vīriešu grupas tiek apbalvotas ar šādām naudas 

balvām: pirmā vieta – 200 EUR, otrā vieta – 150 EUR, trešā vieta – 

100 EUR. 

7.2.6 800 km distancē sieviešu un vīriešu grupas tiek apbalvotas ar šādām naudas 

balvām: pirmā vieta – 400 EUR, otrā vieta – 300 EUR, trešā vieta – 

200 EUR. 

7.2.7 Apbalvošana notiek vienas stundas laikā pēc dalībnieka finiša. 

7.2.8 Starp pārējiem finišētājiem tiek izlozētas trīs balvas no Velomens.lv, katra 

aptuveni 100 EUR vērtībā. 

7.2.9  Izloze notiks 7. jūnijā VelomensCeļo Facebook lapā. 

 

8 BALTIC ULTRA ORGANIZATORS 

SIA „Velomens”, www.velomens.lv, velomens@gmail.com. 

Krišjānis Ratiniks – idejas autors un galvenais organizators. 

 

 

 

http://www.velomens.lv/

